
 

ITINERARI ACADÈMIC EXTRACURRICULAR 
Estudis Superiors de Disseny 

 

En el Títol Superior de Disseny existeixen uns “Itineraris acadèmics i/o assignatures 

optatives, amb un total de 26 crèdits europeus, 4 dels quals s’han de justificar, 

obligatòriament, amb la participació en activitats culturals, artístiques, esportives, de 

representació estudiantil, solidàries i de cooperació en què puguin participar els 

alumnes” (article 9.2.c del Decret 43/2013 autonòmic). 

 

Tipus d’activitats 

L'itinerari acadèmic extracurricular està format per un conjunt d'activitats formatives no 

integrades en el pla d'estudis (article 5.5 al principi del Reial Decret 1614/2009 estatal. 

Tres tipus d’activitats, compatibles entre sí, integren l’itinerari acadèmic extracurricular: 

 Activitats internes. 

 Activitats externes. 

 Premis. 

 

Activitats internes 

Són activitats internes: 

 Participació en activitats de col·laboració amb l’EASD Illes Balears. 

 Participació en activitats de representació estudiantil a l’EASD Illes Balears. 

Les activitats internes desenvolupades al centre es computen d'ofici. 

En tot cas, DG de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha d’autoritzar la 

proposta d’oferta d’activitats culturals, artístiques, esportives, de representació 

estudiantil, solidàries i de cooperació que poden dur a terme els estudiants del centre 

per obtenir el reconeixement de crèdits de l'itinerari acadèmic extracurricular, d’acord 

amb el màxim previst en el pla d’estudis (punt 5.2.5. de l’annex 1 de Resolució del 

conseller d’Educació i Universitat de 3 de maig de 2018 per la qual es dicten 

instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2018-2019, 

BOIB núm. 59, 012-05-2018). 

 

Activitats externes 

Són activitats externes: 

 Participació en activitats culturals. 

 Participació en activitats artístiques. 

 Participació en activitats esportives. 

 Participació en activitats de representació estudiantil a altres institucions 

d’educació superior. 

 Participació en activitats solidàries. 

 Participació en activitats de cooperació. 

Aquestes activitats culturals, artístiques, esportives, de representació estudiantil, 

solidàries i de cooperació s’hauran de fer simultàniament als estudis. 

Les activitats externes s’incorporaran en bloc a l’expedient acadèmic de l’estudiant en 

qualsevol moment dels estudis, però sempre a petició de l’estudiant, per la qual cosa 

ha d’emplenar: 
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 Sol·licitud de reconeixement de crèdits. 

 Còpia del DNI. 

 Document justificatiu: 

 Nom i llinatges. 

 DNI/NIE. 

 Descripció de l'activitat. 

 Data/es de l'activitat. 

 Còmput total en hores. 

A l’esmentat document ha de constar la identificació de la persona, la seva 

signatura i el segell institucional. 

 Altres documents. 

 En el cas d’activitats esportives, còpia de la llicència federativa. 

En qualsevol cas, el centre pot demanar informació addicional per completar 

l'expedient. 

Entre l’1 de juliol i el 15 d’octubre, els alumnes han de presentar a la secretaria del 

centre una sol·licitud de reconeixement de crèdits adreçada al Conseller d’Educació i 

Universitat (punt 5.2.2. de l’annex 1 de la Resolució del conseller d’Educació i 

Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per als 

ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2017-2018, BOIB núm. 70, 08-

06-2017). 

 

Premis 

"Els premis obtinguts a concursos també es poden reconèixer com a part dels quatre 

crèdits europeus que els estudiants han de justificar amb la participació en activitats 

artístiques, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries, de cooperació 

i de col·laboració amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears" (article 

9.8 del Decret 43/2013 autonòmic). 

 

Premis a concursos 

(relacionats amb les arts plàstiques i el disseny) 

Valoració en crèdits 
europeus ECTS 

Premi local, regional o autonòmic (excepte finalistes i 
mencions especials) 

0,5 crèdits europeus ECTS 

Premi nacional o internacional 1,0 crèdits europeus ECTS 

Finalista especial nacional o internacional 0,5 crèdits europeus ECTS 

Menció especial nacional o internacional 0,5 crèdits europeus ECTS 

Beques obtingudes en règim de concurrència 
competitiva 

(relacionades amb les arts plàstiques i el disseny): 

Valoració en crèdits 
europeus ECTS 

Beca local, regional o autonòmica 0,5 crèdits europeus ECTS 

Beca nacional o internacional 1,0 crèdits europeus ECTS 

Aprovat per Consell Escolar (sessió de 31-01-2017) 

 

http://www.escoladisseny.com/adjunts/documents/649.docx
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Els crèdits obtinguts per premis s’incorporaran en bloc a l’expedient acadèmic de 

l’estudiant en qualsevol moment dels estudis, però sempre a petició de l’estudiant, per 

la qual cosa ha d’emplenar: 

 Sol·licitud de reconeixement de crèdits. 

 Còpia del DNI. 

 Bases del concurs. 

 Document justificatiu del premi. 

 Informació addicional per completar l'expedient (dossier de premsa, etc.). 

Entre l’1 de juliol i el 15 d’octubre, els alumnes han de presentar a la secretaria del 

centre una sol·licitud de reconeixement de crèdits adreçada al Conseller d’Educació i 

Universitat. 

 

Matrícula 

El total de 4 crèdits europeus ECTS (100 hores) s’incorporaran en bloc a l’expedient 

acadèmic de l’estudiant com a "Itinerari Acadèmic Extracurricular", amb la qualificació 

d’APTE, previ abonament de la corresponent taxa acadèmiques, una vegada 

documentades un total mínim de 100 hores. 

L'itinerari acadèmic extracurricular no serà qualificat numèricament ni computarà a 

efectes de còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic (article 5.5 in fine del Reial 

Decret 1614/2009 estatal). 

 

Marc legal de referència 

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla 

d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny 

de les especialitats de Disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de 

producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, 10-09-2013). 

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 

enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 137, 05-06-2010). 

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de maig de 2018 per la qual es 

dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 

2018-2019, BOIB núm. 59, 012-05-2018) 

 

http://www.escoladisseny.com/adjunts/documents/649.docx

